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| nființarea și primii doi ani de funcţionare ai 
școalei (1921 | 22 şi 1923 | 23). 

e 

Adunarea generală din 17 lunie 1923 mi-a dat Jinsărcinarea de a publica într'o broşură un scurt isto- ric al înființărei -şcoalei secundare de fete gr. Il din Piteşti precum şi 0 dare de seamă asupra activităţii şi jgesliunei comitetului şcolar în. primii doi ani. | In executarea acestei însărcinări am utilizat: actele oficiale ale Minist. Instr. Publice, Direcţ. IIl-a; Adre- 
sele şi Referatele comitetului şcolar şi ale Direcţiunei 
;coalei: Dările de seamă asupra mersului general al 

|Scoalei în primii doi ani şi mai ales Cuvântările sub- 
emnatului ținute în calitate de Preşedinte al Comite- 

fiului şcolar la adunările generale din 18 Septembrie 
|1921, 5 Noembsie 1922 şi Iunie 17 | 1923, asupra ac: 
flivităţii primului comitet şcolar. 

Ş i, 
Primele măsuri ce s'au luat pentru  înfiin- 
jarea în Piteşti a unei şcoale secundare. 
Comilelul „ad-hoc“.— Intervenţii neisbutite. 

: Ob[inerea primei aulorisațiuni. 
„In Piteşti au funcţional de mult timp 2 Internate-— 
dernale de fete, cari până la „1918 satisfăceau în 
are parle nevoile orașului şi ale adeţului A geș. O 
„După războiul hal însă, sa simţi e E i - > 
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A i 
a 4 — : "atorului Inslrue iunei Dup Tort losi comunica! Ministerului Ins Hu ub de a deschide în Piteşii De zisă fapl a lo: 0 4949 de călre subsemnalul în calitate BE ir condi a şcoală secund încă în lanuarie 1“. Ministerul  Insirucţiunei Pup] 4 N isfac 2 diţiil id ăsi 

prefect. al jud. Argeş. Su 4 Sepi. 1919 a saliie?le a salisface Si cf (le aaa RE 

02730 din 4 >»epi. 154 i Bentând o /isră de păbfesoare Di înot e aia unei şcoale secundar iul lui lunie i ea prin P M. sale pica Buzeu, Ţ.-Severin, etc. Acest rap ecliei a III-a a Minist, tii ea irecut în Decret-Lege No. 3864 ! le în acest scop.” lost ra fp i publicat în Monitorul Oficial: No. 4 Speranţele tuturor de a i + 1919 In temeiul acestui Decrel-Lege,. din 9 Sept. 
i fi putut înființa încă în Sept. 1919 o şcoală secund 

de 1 Sepi. 1920, sub 
ară de fete şi se gră- 

pre- 
elc. și deja la începu- 
relectura de Argeş Di. Insir. Publice loate actele ce.- 

vedea la 1 Sept, 1920 
şelate, căci hârtiile s'au ilăcil prin alte biurouri şi Comiletul a fost neyoit să 

| ă s'ar fi îngrijit cineva să pună la dis acă noui intervenţii directe şi abia în 20 Noembrie 
de lete, dacă pi za ca şi să propună C€OrpI4920 a putul obține Ord. Minist. Instr. Publice (Dir. E plată Abia în  Noembrie 1919 l-a) cu No. 59149 prin care ni-se aprobă înființarea 
dactic co : 

lţi părinți sau întrunit la liceul. „|. C. Brătianu“) |. | şi a V-a secundare de fete. | 
mulţi părin 

cut zl derea marei necesităţi de a deschid: 4 Anul şcolar fiind deja începul şi elevele plasate au piesă d Sata ad, lă secundară de fete cu progrăllă diferite şcoale, unele chiar în liceul de băeţi din e în pula , pa a specială a Ministerului. În calitate, Comitetul găseşte cu cale în şedinţa d in Na ka gen ke comitet „ad hoc“ compus 0 Decembrie 1920, a lua act de ordinul 
doamnele: Smaranda Dr. Bekis, Stănescu  Eugelăsir. Publice şi a face cunoscut că e ș 

| 

MM: 
13 

Strugurescu Natalia şi domnii: Pr. Preoţescus > autorizația Ministerului pentru 4. SL 
Ptr Il. Boerescu, 1. Bâiulescu şi subse ra i SA cu Ra see cec 

£ 
e și [= ORI 5 Ste îi l-a 

toţi membrii ai corpului didactic. | 9 tinisterul Instr.. i-a 
Acest comitet „ad-hoc“ înţelegându-şi menireă | lui „ad-hoc“ ară brigadă os 4 pi A ii şi direct si indie să i-se prezinle un 

sarcina ce şi-a luat, a interveni! şi Cl şi ing „SA didactea iii prin Prefectura de Argeş şi Primăria Piteşti la Mi puui dacic STĂ Instr. Publice pentru obţinerea autorizaţii necesarelăre' fitulare. AIE „cel puţin pe 1 Sept. 1920 să se poală deschide 
la şi a V-a secundară de fete. A 

In şedinţa din 29 Aprilie 1920, Comitetul ia. 
cu satisfacţie de o adresă a Pretecturii de Argeşe. 
care se comunica hotărârea Ministerului Instr. Pul 

„AN 

Ac ă A D 
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putut închiria peniru şcoală a 

local din strada |. C. Brătianu No. 64, propr 

D-nei Colonel Buzoianu. — Se înainlează Mini 

copie după contractul de închiriere, lista cu prote 

litulare şi se cere ca 
ă se 

scoală cu 3 clase 72 PR Pe | RE a: Pai Ministeru 

Publice Dir. Il-a cu Nr. 5871 din 6 lulie 1921 

cunoscut, că aprobă înființarea celor 3 clase pe 

de 1 Sept. 1921 cor, conform legei; mai cere dep 

plăţii personalului didactic pe 6 luni înainte, rep 
. . * A pe Mi ] pi 21. 

completă a oarelor, constituirea . comitetului şcolari“ da 1br i . a = Sea 

dovada, că în fiecare clasă sunt înscrise. şi AI n aceasta zi 58 ăcut o serbare religioasă în faţa 

| “Jutorităţilor, a părinţilor şi a elevelor, când subsem- 

cel puţin 30 eleve. ue. tul a făcut o Expunere a măsurilor şi actelor execu- | 

La 16 lulie 1921, Comitetul „ad-hoc  distiiiă ce dracii ia iuti îăucână. malaria BR 

judeţ şi oraş Anunciul prin Care. RDI USR PUR ei şi Primăriei Piteşti, cari ne-au ajutat la reparația 

deschiderea școalei, caracterul ei, taxele ce suni. lui aj insoti 2 ua fără de - cata 

plată şi intervalul de înscriere în cl, |, ÎL şi aY are ar fi fost foarte dificilă deschiderea şcoalei. Con- 

tre 10 August şi 1 Sept. 1921.—Se comandă O Piderând autorităţile locale legate şi pe viitor de soarta 

din mobilier, iar restul ni-se împrumută de Dir d lei scoale, anienulă a duca ua ll N RI 

Liceului „|. C. Brătianu“. —Comitelul recomandă | jernat şi externat, se invoacă. şi de aci aia 

Directoară a şcoalei pe D-na Smaranda D-r Bekis Bi inul neclintit al Primăriei şi Prefecturei, 

Ministerul prin ord. No. 64731 din 6 Augusi 1921, Eitiva organizare şi trecerea ei în bi 

face cunoscul că aprobă recomandarea ce am E 4 ina Ministerului Instr. Publice: C, 

'şi numeşte Direcioară pe D-na Bekis. Ă Eotin du-şi. misiudea să depli Are: 

Înscrierile începându-se, pentru clasa |. se Bre a şcoalei, drept înche 

peste 70 cereri, de acea se ține un examen de admise; Directoare şi Corpul 

şi se aleg peste 50 eleve cu media mai mare de 3q, mie 

cl. l-a sa făcut de asemenea peste 50 cereri ş 

clasa V-a 22 eleve. — Primăria și Prefectura de 
de comun acord au luat asupra lor o bună parte. 

reparajiunile necesare localului şi au şi execulat 
N 

A 
i sd 

"70 BAI A LE 

A a ARE oa Ca de 

nai mare parte. Ministerul luând act de aceste lucrări 
probă şi ne pune în vedere a executa toate condiţiile 
lin Circulara generală Nr. 73117 din 6 August, după 

gapxecularea cărora ni-se va trimile auforizarea definiti»ă. 

| îi La8 Sept. Comitetul se întrunește și stabileşte lista 

orpului didactic și orele de fiecare clasă, se aprobă 

heltuelile făcute până la acea dată, se fixează salariul 

wofesoarelor şi al unei secretare în persoana D-șoarei 

iromayer, alcătuindu-se primul buget al şcoalei, iar 
ceperea' şi inaugurarea școalei se fixează pe ziua de 

necesar şi astfel s'a 

depune loală munca ŞI l0 
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familiei, dar mai ales pentru misiunea înaltă 

avea în societale. Urează ca elevele prin Cuno 

ce vor dobândi, potrivit vremei de azi, prin mul 

fiecare clipă ce vor depune peniru îndeplinirea î 

ririlor sociale şi mai ales prin credința şi cinsti 

vor arăta în realizarea binelui obştesc, să fie vf 

de înalta menire ce li se oteră şi impune în Ro 

Mare !. 

Blintă şi Secretară pe D-na Smaranda Beckis. |n afară 

de cei doi cenzori, Ministerul Istr. Publice deleagă ca 

onzor, reprezentani al Ministerului, pe D-l [. Antoniu, 

lirigintele Băncei Naţionale din localitate. | 

„Astfel constituit Comitetul -școlar îşi începe acti- 

Bitatea şi în primul an dela 5 Oct. 1924 şi până la 21 

Iunie 1922, ţine 5 şedinţe mai importante, în cari iea 

măsuri şi hotărâri potrivite cu nevoile şcoalei şi conform 

jrevederilor regulamentare. 

In primele şedinţe se iau măsuri pentru terminarea 

eparaţiunilor localului, s2 complectează mobilierul îm- 

rumutat de Direcţia liceului de băieţi, se limitează 
umărul elevelor (ch 42, 55,505 30, V. 22) 303 ae 

ează lista corpului didactic la următorii : 1) Pr. Popescu PIE 

Albota —Religia (în locul Icon. P. Vintilescu, numit Di a 

clor al şcoalei Normale) 2) Smaranda Bechis, |. îran- 

lori 3) Margăreta lorganta (Bănescu) |. română; 4 

ictoria Georgescu Istoria; Geografia, Româna. 5 îi 

erişoreanu, lucru manual V-a; 6) Lucia „Stăne 
. 

II: A 

Alegerea Comitetului şcolar. Activitate 
Primul an de funcționare a şcoalei. R 

fatul moral şi material. N 

Contorm Legei şi Regulamentului şcoalelor/ see 

dare urma, ca după deschiderea cursurilor; D-na 

toară să convoce corpul didactic aprobat de Mini 

Instr. Publice şi să aleagă din sânul său doi m 
şi un cenzor, cari împreună cu cei aleşi de Adunat 

generală a părinţilor sau reprezentanţilor legali ai 
velor să formeze primul Comitet Școlar, care avea. 

funcţioneze până la 16 lulie 1923. In consecinţă la i manual | 
Oct. A924, corpul didactic alege drepl membrii în (ca ; 7) M. Gheorghiu, Lucru EI tai ie 

mitetul şcolar pe D-na Smaranda Behkis, D-na Să 
rişoreanu, D-şoara M. Jorganta (devenită H. Bă est 
şi cenzor pe Icon. P. Vintilescu, iar Adunarea părinli 
din ziua de 2 Oct. alege membrii în comitetul Şco 
pe D-nii: 1. Zenovie, preşed. Tribunalului “AG eş E. 
Ghimpa, profesor la liceu, 1. Boerescu, Directaiăiă 
ceului de băieţi şi N. Brânzeu protesor la liceu ; 
cenzor pe D-l A. Broder. = 

La 3 Oct. membrii comiletului onvocali d 
rectoară, constituie biroul Comitetului si : 
iale: Preşedinte pe N. Brânzeu, ia 

olrescu : Geografie. 9) Ortansa Iorgu 

ecografie 10) M., Alexandru : Desemn şi ( 

' Comănescu, Gimnastica; 12) Constanţ | 

etica. şi profesorii 43) V. Veslemian, $ 

avriliu, Fizico-Chimice şi, N. Brânz 

ateriile cărora nu sau găsit protese 

Se fixează laxele şcolare şi anut 

eniare şi cursuri la 1750 lei anual, 

tut fi scutite decâl: Toda Eugenia, ŞI. 

gral), Constantinescu D. Violeta şi 

anța la jumălate taxa de cursuri. . 

Pa 

„SI aleg în ui 
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vede la veniluri 147.120 lei; iar la che 

132.918 lei în cari se cuprind 95.618 lei plata 

didactic şi a personalului de serviciu, mobilier şi 

terial didactic 10.000 lei, reparaţiuni 0.000 lei, î 

şi luminal 10.800 lei. 

In realitate, în cursul execulărei sa primit că 

donaţiuni dela Prefectura de Argeş şi Primăria B N oglindă, etc. 

precum şi dela câțiva particulari generoşi şi asitel a Trimiţând de câte 2 ori pe Di Teapeitaii E 

avut la încheerea primului an şcolar un Ixcedent 4 nescu Bujor şi D-na Inspectoare . Constanţa Evol- 

lei 41.964 din cari 20.000 lei s'au depus la Admini ceanu pentru ascultarea lecţiunilor şi constatarea îm- 

strația Financiară de Argeş cu recipisa Nr, 12.191/492%8 bunătăţirilor aduse şcoalei, Ministerul Instr. Publice după 

iar restul de 21.964 s'au lăsat în păslrarea D-nei “SU cererea noasiră, a autorizat înființarea şi celorlalte 3 

cretară, şi Directoară a şcoalei, Smaranda Bekis. A clase cu începerea anului şcolar 1922 125, ceace sa 

Prima grije a comitetului şcolar a fost alcătuire "anunţat încă din lunie 1922. 

în In executarea celui de al 2-lea punci din program 

'adecă trecerea şcoalei la stat, am intâmpinal mari de- 

3 clase. b) Trecerea şcoalei — integral sau treptat A ficultăţi. Cu toate intervenţiile ce am făcul pe lângă E 

“autorităţile locale, cu tol Memoriul ce am înainial Mi 

în budgetul Minist. Instr. Publice. c) Găsirea unui terei ; Ş 

propriu pentru a se pulea clădi cât mai curând un Cd) nisterului în preajma. volărei budgetului 1954 | as 

ficiu pentru External şi Inlernat de lele. d) Imprumul am pulul câştiga decâl manitestări de bună + | 

donaţii din parlea Ministerului sau parlicularilor pent promisiuni pentru viilor, N el Pa: 

clădirea şcoalei. i: Î Pentru îndeplinirea punele 5 şi 4 

_Penlru execularea primului punct din progranil se impunea dela sine” să avem sălln 

nosliru a trebuii mai întâiu să convenim cu proprietă propriu penru 0 clădire AR La 

localului aciual să distrugem un zid dintre 2 camelt € ăulănu mijloacele bănești pent 

şi să lormâm o sală mare peniru care aveam absoli scop ne-am adresal în mai : 

nevoe în înliințarea altor clase. Cu obligaţii de anii inlerimare a oraşului, « 

zidi perelele în caz de mutare şi a-i plăli noi loncit când a ni se pune la 

până” la expirarea contractului. Proprietara a ca casele ruinale din strada 

la modilicarea ce i-am propus şi noi am pului aveă 3orănescu (Dragoescu) 

săli de clasă, 1 sală pentru gospodărie, 1 sală poi udeţului pentru a lace : 

“vestiar, 4 antreu pentru gimnastică și 2 camere pentru 

* cancelaria profesorilor şi secretariat. In afară de şcoală 

"era absolută trebuință de mobilier şi deaceea sa făcul 

"în cursul primelor 6 luni 60 de bănci, 15 scaune, 4 

 caledre, 4 table, 3 mese, 2 dulapuri, 1 maşină de gătit, 

"5 cutii pentru lemne, 4 garnituri de sobă, 1 pendulă, 

1921 | 22 pre 

unui Program de ac|iune cu urmăloarele puncte: a 

ființarea cu începulul noului an şcoiar și a celorlall 

A 
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cerul şi îndical terenul de lângă
 Palatul Prefectu

ri 

| 

laţa şcoalei ovreeșli: Comisiunea Interimară a hotărs 

principiu a ne pune la dispoziţie lerenul cerut, Ă 

Astfel primul an de acțiune se scurge fără a pu 

Se fac înscrieri și admiteri de eleve în foafe 6 

* clasele (curs inferior 4 şi cursul superior 2). In total 296 

eleve. 
: e 0 Din acestea s'au pulut scuți de taxe (intregal, ju- 

să obținem mai mult în jealiza sa prograrh ulii digă mătate sau un sfert) un număr de 65 eleve, (sărace- 

Primul an şcolar se închee la 1 lulie 1922, ci sililoare sau fice de funcţionari) insumând 33,345 lei, 

se face serbarea şcolară şi se piblică prima Dare dă taxe de care au fost scutite. 

seamă a D-nei Directoare. 0 Proectul de buget al anului 1922 | 25 aprobat de 

Din aceasta rezultă, că în cl. |], Il și a VEBă comilelul şcolar și Adunarea Generală ordinară se ci- 

lost promovate 81, corijente 36 şi 4 repetenle; iaf'din co) frcază la venituri: 385,150 lei şi cheltueli 309,540 lei 

rigente au lost promovale 51, după examenul de corige _prevăzându-se un Excedent de 75,910 lei; In executare 

Elevele au făcul 6 excursiuni în jurul oraşului SIE însă, aces! proiect sufere modilicări, întrucât plata cor- 

au lucral o grădiniță de flori şi o grădină: mai male pului didactic din cauza titlurilor şi a gradaţiilor profe- 

de zarzavat. "P sorilor a necesitat deja în primele 7 luni un plus de 

Comitetul şcolar hotărăşte, ca primul an financiate 30,000 lei, iar Secrelarei, am fost nevoiți. să Bă 
să se prelungească până la 15 Octombrie 1922, di salariul la 1400 lei lunar. x ilie şi 
cauză că funcţionarea comitetului abea a început lă In realitate însă din cauza, Că dela â&: Aprilie Ş. 

Oclombrie 1921 şi deaceea li 5 Noembrie 1922 se) până la 1 Sept. 1925 plata i dida dă pe «i 
line prima Adunare generală ordinară a părinților eu) nisiraliv a tosl tăcută de Ministerul Instrucție Să 

care prilej, subsemnatul expune în scurt activitatea COP blice —după cum se va arăla mai jos” gDai ep: 
mitetului, arată rezultatele funcţionărei şcoalei în primul la încheerea anului şcolar 4 Iulie 1923 dispunea de un 

an, speranţele pentru viilor şi cere adunărei aprobareă excedent de 133,955 lei, COR pi eronată a 
activităţii şi gestiunei comitetului şcolar, pentru primul jmului an (42,945 1ei),/ facă Mă on e. 
an care i se şi dă cu unanimitate de votul N 

UI. A 
Anul al II-lea şcolar. Deschiderea curs ri 
"e cu 6 clase. Acțiunea Comilelului Şco; 
sai palti Ed lrece în budgetul SI „tului 
ȘI pe. de tele gr. II-lea Piteşti. hezultahi 
ob[inul, leslamentul şi donația D-nei Sev. 
Vasilescu pentru şcoula noastră. Starea mal 
lerială şi morală a şeoalei. Mulţumiri și re 

: cunoştinţă binefăcătorilor şcoalei, Adunareă 
Pra ordinară a Il-a. Realegerea Comilei 

N 4. Scolar pentru uninau pertoci de N 
şcolar se deschide la timp. 4 

e 

“mobilier şcolar, tond lăsat în seama D-nei Sm. be 

Comiletul școlar îşi continuă activitatea, co 

“tându-se cu lconom P. Vintilescu şi V. Vesteme 

“de corpul didaclie în locul D-nei Perişorean 

în all oraş şi în locul D-nei Marg. Bănese 

Sepl. 1922 nu mai funcţionează 

“ine până la 15 lunie 1923, 12, şer 

cultă nevoile mari ale şcoalei şi se 

pentru a execula şi celelalte 2 pul 
slabilil la începutul luneționărei : 

budgetul Siatului a şeoalei. şi „gă 
mijloacelor  linanciare pentru c 

propriu. Şi 
, 

196,849 lei, care se va întrebuința pentru clădire, sau =) 
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In vreme ce Primăria ne olerise terenul Cd 

îngust de lângă Prefeclură, iar penlru casele Borănese 

se ivise unii pretinşi moştenitori, şi pe când noi n 

cercam să cumpărăm casele D-lui Colonel Buzoi 

(azi închiriate de Internatul Batist), care cerea din 

în ce sume mai mari, o doamnă venerabilă din Pit 

nobila bătrână Sevastia Vasilescu din strada Egali ă 

No. 88, a făcut-un testament, prin care lasă, di 

moartea sa pentru şcoala noastră Secundară de 

Or. II-lea, întreaga sa moşie Burdea, în valoare 

aproximativ 1.600.000 lei, vândută sătenilor precum Şi 

casele sale din strada Egalilăţii cu grădină şi teren 

cr pl pogoane, că dorinja de a clădi, pe aces! 

9404 noastră External şi Internal), care Să 
[A nameti Această faplă generoasă, pentru care 

» adunarea generală, şi Directoara împreu 
cu elevele i-au adus mulţumiri şi i-au prezentat omagiili 
de recunoştinţă ca unei matroane şi ocrotitoare a şcoalei 

al pe care elevele nu o vor uita niciodată în ru 
= DD e lor Ea ridica! 0 sarcină grea de pe umer 

case eh e SĂ lia principală, asigurând şcoalei lereh 

cesară sale! și ia şi o bună parle din suma i 

E totului ul. Acest act mai inimos a dal 4 

autorităţile pa suge mai mare de a interveni prit 

Ministerul Instr. salopeta) E 
judeţului pe lângă 

după cum lăgăduise şi D- Minisir școala nOB BIN 

i luna Seplembrie 1922 - — în isa eh SA Angelesctii A 

cepere dela 1 Aprilie. In ST pete anda CU A 
salislăculă aproape în total şi papi e ea noasiră a los, 

i lembrie 1925, corpul didactic a fois di până la SER 

9 cu aproape 20.000 lei lunar contor | ni i MI 1 Septembrie 1923 avem e ae egei, iar pentru 

de limbi şi ştințe cu câte 4 500. lei N il 6 catedre 

4 Religie cu 1200 lei şi 3 posturi d tipa ! catedră d& 

nădejdea că se va continua şi A. „Sepia 
Şi avem 

lalte caledre şi 

„serbarea de încheerea anului al | 

gres simţitor. Din 296 eleve înscrise 

44 

clase trecându-se în budgetul anului viitor. Prin această 

măsură sa complectat programul actualului comitet 

asigurându-se şcoalei un viitor frumos și în acelaş limp 

va da posibilitatea de a se micşora laxele școlare, şi a 

se scuti un număr şi mai mare de eleve. 

Comitetul a continuat activitalea sa, împreună cu 

D-na Directoară Bekis pentru a strânge şi prin alte 

mijloace banii necesari clădirei viitoare. Astfel s'a făcul 

interveniri la Cooperativele din oraş şi judeţ, la autori- 

lăţi şi particulari dela cari sa încasat sumele prevă- 

zute în c. 4 din budget (venituri 11.459 lei). In deosebi 

sa înființat aşa numitul Bon de cărămizi, de câte 20 

lei bonul, şi sau tipărit în carnete aprobându-se de 

autoritatea în drept şi în ultimele 2.luni ale anului sau 

strâns peste 5000 lei. Acest fond — lăsat în grija şi 

răspunderea D-nei Directoare, va fi justificat deosebil 

şi se va continua și în anul viitor cu strângerea lui. 

Elevele au făcut în cursul anului escursiuni la 

Bucureşti, Curtea de Argeş şi pentru prima oară sau 

prezentat şi eleve de ale noastre la concursul anual 

al Tinerimei Române din Bucureşti, obținând câteva 

„menţiune de onoare. Mobilierul didactic aproape s 

complectat, s'a cumpărat şi oarecare 

didactic şi sa introdus în şcoală 

necesară pentru cursurile de seara. 

Inspecţiile şcolare făcute de d 

nescu Bujor şi Mitru şi d-na Evole 

venite la constatarea progresului rea 

ciplinei în şcoală. Gospodăria, lui 

şi gimnastica s'au predat în cele 

nie 1925, a fost bine aprecială. 

Din Darea de seamă şi cuvă 

Victoria Georgescu însărcinală a 

rectoare Bekis—care se alla 

î 
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a Comitetului şcolar, D-lui Ministru Dr. LC. ngeleseu 

care ni-a lrecul. în budgetul slalului după ce a văzul 

şi aprecial munca comitetului şi a corpului profesoral, 
Prefecturei de Argeş şi Primării Piteşti, cari ni-au 

sprijinit cererile la Minister şi au prevăzut pentru şcoală 

în afară de plata chiriei, sume de bani relaliv în SCI 

nate şi ne-au făgăduit şi în viilor lot concursul lor. ă 

De asemenea nu vom uila niciodală concursul şi spri- 

jinul generos al D-lui /. P. Comăneanu avocal Piteşti, 

care îndată ce a aflat rostul şi importanța şcoalei noas“ 
tre a recomanda! D-nei Sev. Vasilescu a preciza şi 
mai bine prin un codicil, că donalia din Testament 9) 

„înţelege numai pe seama şcoalei secundare de 'fetegr. 
II Piteşti şi asifel s'a asigura! şcoalei cel mai impol: 
lant ajutor. In considerarea acestui act impunător, A* 
dunarea generală din lunie 1925, a proclamat pe Di 
|. P. Comăneanu de Preşedinte de onoare al comite: 
tului şcolar. Mulţumiri se cade să aducă şcoala D-lor 

„medici Dr. Sepianu şi Dr. C. Marinescu, cari, cu 
toale că, unul în anul prim şi altul în ânul al doilea 
ni-au dat tot concursul şi au făcut frequente vizile 
şcoalei şi elevelor, nu au primi! nici salarul, nici diurna 

 „prevăzule în budgetul şcoalei, ci au renunța! la ele 
sau le-a dăruit elevelor. sărace, dar silitoare, drepl a: 
jutor şi încurajare.. A 

|. Au mai făcut donaţii în bani şi merită mulțumiri | Pateopol din Găeşti, Mrazee din Piteşti, Clubul „ies 
» loria“ din Piteşti, D. Feinstein din Piteşti, iar D-nii 

„Mih. Vasiliu şi Solnifaru, unul ni-a dat prizbizurile dela 
„ fereşti, iar altul o icoană de argint. 

 scoalei la stat şi actul generos al D-nei Sevastița 

i ților.- Se mulţumeşte telegrafic D-lui Ministru al şcoa- 

„leşii precum şi a se arăla în rezumat activilalea 
„mului comitet şcolar, desvoltată în aceşti 2 ani del 
 întiințare. Procedându-se la alegerea unui nou Con 

lei școlar, se aclamă în unanimilale ca memb 
„D. Ghimpa, LI. Boerescu, 1. Zenovie. şi 
„iar ca cenzor alege în unanimilali n. 
tanlinestu, instilulor. Acest « 
„brii şi censorii aleşi de « 
luna Sept. 1923-—vor : 
de 4 ani, care în prin 
„constitui biuroul, 

E . “ i y DI Sie Piteşti, 15 Iulie 1925. 

Pi 
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Conlormându-ne Regulamentului Comiletelor sca- lare arl. 1 şi 5 cari prevăd că în anul 1923 luna. lu- 
nie să se convoace la loate şcoalele din ară o adu- 
nare generală, a cărei primă menire este de a alege 
un nou comile! pe un period de 4 ani, chiar dacă 
comilelele şcolare în fiinţă ar [i alese numai de un an, 
s'a convocat şi de noi și s'a ţinut la 17 lunie 1923, A- 
dunarea generală anunțată în care subsemnatul am ex- 
pus loală aclivilalea Comitetului din anul al 2-lea, a- 
nunțând în deosebi _resultatele obținule prin trecerea 

Vasilescu. Adunarea proclamă pe D-na Vasilescu de 
membră de onoare perpetuă a Adunărei g-rale, deleagă 
două doamne a-i aduce omagiile şi mulțţumirile părin- 

lelor pentru bunavoinţă ce a avut de a netrece şcoala 
în budgetul statului; proclamă pe D-l Comăneanu de 
preşed. de onoare al Com. şcolar viitor şi însărei- 
nează pe subsemnalul a tipări şi scoate în broşură un 
scurt istoric al înființţărei şcoalei secundare gr. | Pi 
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